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Pensjonat „U KOŚLE” 
ZAKOPANE

ok. 2 km od Krupówek, położony na Pardałówce. Do najbliższego wy-
ciągu 200 metrów. W odległości ok. 1 km znajduje się Centralny Ośrodek 
Sportu, 300 metrów od Pensjonatu stadnina koni.
Zakwaterowanie: 60 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i 5 
osobowych bez możliwości dostawki z łazienkami wszystkie pokoje 
z TV, czajnikiem bezprzewodowym, balkonem lub tarasem. Z pokoi 
od strony południowej rozciąga się widok na Giewont i Nosal.
Do dyspozycji gości: góralska  karczma w stylu regionalnym pełnią-
ca funkcję jadalni, część rekreacyjna (sala bilardowa, ping-pong, sau-
na oraz sala zabaw), grill, stoliki i ławki ogrodowe, plac zabaw, sala 
kominkowa, parking monitorowany.
W cenie każdego pobytu: WiFi i parking.
Informacje dodatkowe: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
– serwowane. Dziecko 3-10 lat połowa porcji. Jedno dziecko do 3 lat 
bez świadczeń pobyt gratis. Obiekt przyjmuje zwierzęta 25 zł/doba. 
Dopłata do Wigili 2023 - 200,-zł/osoba. Pobyt sylwestrowy 2023 – 
bez balu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

 U KOŚLE

POLUKOS

„U KOŚLE” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-22.12.23 
min. 3 noce

22-27.12.23 
5 nocy

27.12.23-
02.01.24 min. 

5 nocy

DOR/2,3,4,5/2P 175 234 290

DZ(3-10)/3,4,5/2P 125 170 210
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/u-kosle-pensjonat-.html


PO
LSKA

24

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

stolica polskich Tatr, miejscowość niewymagająca rekomendacji. Wspa-
niałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
Liczne wyciągi (m.in. centra narciarskie Nosal, Kasprowy Wierch, Guba-
łówka, Butorowy Wierch, Wielka Krokiew) i znakomite trasy narciarskie 
cieszą się ogromnym powodzeniem turystów aktywnie spędzających 
swój wolny czas.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę, san-
ny, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych 
atrakcji można znaleźć tu „pod Giewontem”.
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